
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 

V/v không đồng ý ban hành Kế 

hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, 

đánh giá “Thí điểm cấp chứng 

chỉ quản lý rừng bền vững trên 

địa bàn huyện Đình Lập” 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
                  Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Xem xét Công văn số 1156/SNN-KL ngày 17/6/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc trình ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, 

đánh giá “Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn”, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

Việc tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá “Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý 

rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn” đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh đồng ý về chủ trương và giao nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại Công văn số 2602/VP-KT 

ngày 13/6/2022 của Văn phòng UBND, do đó UBND tỉnh không ban hành Kế 

hoạch tổ chức hội nghị theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Công văn trên. 

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai 

nhiệm vụ theo chỉ đạo, chủ động phối hợp các cấp, các ngành giải quyết các công 

việc theo chức năng, thẩm quyền; báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết nội dung 

vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, TC, NV; 

- UBND huyện Đình Lập; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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